
Savner
du udfordringer?



Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er for dig, som er motiveret, 
initiativrig og fagligt dygtig. Kom til forelæsninger, deltag i workshops 
og få mulighed for at arbejde projektbaseret med nogle af landets 
førende professorer, forskere og virksomheder. Skab nye og værdifulde 
kontakter med andre unge, som brænder for det samme som dig, og 
lær af de dygtigste. 

Savner du udfordringer?

Hvad laver man på ATU?
Undervisningen på vores diplompro-
gram foregår efter skole og i weekender 
sammen med hundredvis af andre vi-
debegærlige og skarpe unge hjerner og 
hjerter. I alt minimum 100 obligatoriske 
timer inkl. en camp, samt mulighed for 
at vælge en lang række enkeltstående 
oplæg.

Programmet består af faglige oplæg, 
workshops og projektarbejde i sam-
fundsvidenskabelige, naturvidenska-
belige og humanistiske fag, samtidig 

med at vi sætter fokus på personlig ud-
vikling. Vi arbejder med vedholdenhed, 
mål, mindset, samarbejde og refleksion, 
som forudsætning for udvikling af ta-
lent. Vi lærer dig, hvordan man søger 
feedback, ser sig selv med kritiske øjne 
og oplever modgang som en mulighed 
for udvikling. 

Programmet giver dig derudover stu-
diekompetencer, du kan tage med 
dig videre i uddannelsessystemet.  
Det gælder f.eks. præsentationsteknik 



Savner du udfordringer? samt planlægning og disponering af 
større opgaver – kort sagt, hvordan 
man producerer viden i stedet for at 
reproducere den. 

Vi hjælper dig med at se, hvad der udfor-
drer og motiverer dig. Og på den måde 
klæder vi dig på til at træffe fremtidige 
studie- og karrierevalg. 

Hvert semester består af ét modul, hvor 
vi fokuserer på talentudvikling, mål og 
ønsker, ét fagligt modul samt ét modul 
med redskaber til at få mest muligt ud 
af studierne. 

Du kan vælge mellem forskellige forløb, 
der sikrer bredden i programmet.

Åbent Akademi

Studiekompetence

Formidling
Opgaveskrivning

Præsentationsteknik
Argumentation
Mindmapping

Feedback
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”ATU har lært mig, at det er 
okay at hungre efter viden og 

har givet mig mod på at drømme 
større – samt redskaberne til  

at nå mine mål”
Lucas Honore (19), ATU. 

Læs mere på
www.talentfuldeunge.dk

Følg os på      og
#talentfuldeunge

ATU er medlem af ECHA – et europæisk netværk, der har fokus på at 
sætte en stærkere agenda for talentudvikling i Europa.

ATU Øst tilbyder fem programmer 
ATU programmet – til gymnasieelever

Junior Talent – til 8. og 9. klasse
Yngre Talenter – til 6. og 7. klasse

Erhvervstalenter – til erhvervsskoleelever
Cyber Talent Akademi – til elever på ungdomsuddannelser

Åbent Akademi er et ekstra tilbud til alle vores elever, deres lærere  
og kammerater på alle vores programmer


